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ชี้แจงการจัดท าแผนเงินบ ารุง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  

กลุ่มงานพัสดุชี้แจงการจัดท าแผน 

ถาม-ตอบ   

กรอบน าเสนอ โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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ข้อมูลทั่วไป 

โรงพยาบาลสุรินทร ์
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

4 



โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชือ่มั่นและวางใจ                      
International Standard Hospital that people believe and trust  

1.บริการด้วยมาตรฐานสากล 

2.ประชาชนเชื่อมั่นคุณภาพบริการ  

3.บุคลากรมีความสุขและมั่นคง  

1.จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ   
   พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อ   
   ประชาชนสุขภาพดี 
2.เสริมสร้างความสุขของบุคลากรและ 
  พัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

Holistic 
International 

standards 
service 

Excellence 
service 

Standards  

Quality of 
Primary Health 
Care And 
sustainable 
health literacy 

Human resources 
management and 
development for 

happiness 
organization 

Standard 
Medical 

Education 
Center 

Good Governance  
and Digital & 
Innovation 
Hospital 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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Safety    ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน      

Unity  เป็นหนึ่งเดียว   
รู้รักสามัคค ี

Respect   ยอมรับเคารพซึ่งกันและกัน 

Integrity ยึดมั่นในศีลธรรม 
จริยธรรม  

Network   ร่วมมือกับเครือข่าย 

Core value : Surin 
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โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 



อัตลักษณ ์(Identities) 

ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสรุินทร ์/จังหวัดสุรินทร์และเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561-2563 

รพ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9 

ยุทธฯ1.การจัดบริการแบบองค์รวม 
ที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานสากล 

ยุทธฯ1.การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
(สุขภาพด)ี (Promotion, Prevention) 

ยุทธฯ1.การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  และการควบคุมป้องกันโรค (Health 
Promotion and Prevention  Excellence) 

ยุทธฯ2.การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการ 
ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

ยุทธฯ3.การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มี 
คุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

ยุทธฯ4.การบริหารและพัฒนาบุคลากรและการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอยา่งเขม้แข็ง 
สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยัง่ยืน 

ยุทธฯ5.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 
ยุทธฯ6.การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัล  
องค์กรนวัตกรรม และองค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีธรรมาภิบาล 

ยุทธฯ2.การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
และระบบบริการสุขภาพให้มีความเปน็เลศิ (บริการดี) 
(Service plan,HA,PMQA,รพ.สต.ติดดาว) 

ยุทธฯ2.การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม  
ลดความ เหลื่อมล ้าสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในระบบ 
บริการสุขภาพ (Service Excellence)  

ยุทธฯ5.การลดปัญหาสุขภาพและโรคส้าคญัของ
จังหวัด แบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาค 
ส่วน(เครือข่ายดี) (อสม., พชอ.) 

ยุทธฯ3.การพัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารก้าลังคนด้านสุขภาพ 
(People Excellence) 

ยุทธฯ4.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใน
การอภิบาลระบบสุขภาพ (Governance 
Excellence) 

ยุทธฯ4.การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  
ทุกระดับให้มีสมรรถนะและศักยภาพในกปฏิบัติงาน และ 
มีความสุข (บุคลากรด)ี (HRP, HRM, HRD, HRE, HRH)  

ยุทธฯ3.การบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล  
(บริหารดี) (Financial, ITA, Information, Data, IT) 
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รำยรบั-รำยจ่ำย เปรียบเทียบกับแผน Planfin  

ปีงบประมำณ 2564  

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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ข้อมูล พ.ค.64 

รายการ  
 ประมาณการรายรับ (บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงิน ร้อยละ ร้อยละ 

(บาท)   ส่วนต่างจากเกณฑ์ 

    เกณฑ์ 8 เดือน  66.67   
รายได้ UC  775,000,000.00 519,263,373.45 67.00 0.33 
รายได้ EMS 3,500,000.00 2,053,350.00 58.67 -8.00 
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด  5,000,000.00 2,577,567.99 51.55 -15.12 
รายได้ค่ารักษา อปท.  50,000,000.00 35,380,894.88 70.76 4.09 
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  440,000,000.00 310,944,529.13 70.67 4.00 
รายได้ประกันสังคม 98,000,000.00 71,676,587.70 73.14 23.14 
รายได้แรงงานต่างด้าว (ขึ นทะเบียน)  2,500,000.00 1,525,541.64 61.02 -5.65 
รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืน ๆ  275,000,000.00 279,031,820.63 101.47 34.80 
รายได้อื่น  160,000,000.00 156,217,233.43 97.64 30.97 

รวมรายได้  1,809,000,000.00 1,378,670,898.85 76.21 9.54 

รายรับ เปรียบเทียบกับแผน Planfin ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรายรับ * ไม่รวมงบประมาณบุคลากร และงบลงทุน 10 



ร้อยละ รายรับ ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-พ.ค.64) 
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เกณฑ ์

11 



รหัส บัญช ี สุทธิ 
4301020102.102 รายได้ค่าตรวจสุขภาพ - บุคคลภายนอก 1,082,665.00 
4301020102.103 รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 9,958,642.19 
4301020102.106 รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ 47,852,502.39 
4301020104.106 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน OP 46,696,831.64 
4301020104.107 รายได้ค่ารักษาช้าระเงิน IP 52,713,716.07 
4301020104.602 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OP 812,556.85 
4301020104.603 รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IP 23,694,122.86 
4301020105.267 รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส้าหรับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา - OP จาก สปสช. 20,622,607.18 
4301020105.268 รายได้ค่าบริการสาธารณสุขส้าหรับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช. 73,594,980.42 
4301020106.701 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสทิธิ OP นอก CUP 7,234.00 
4301020106.704 ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ - บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสทิธิ OP -17,240.00 
4301020106.705 ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ -49,361.03 
4301020106.709 รายได้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP 18,858.69 
4301020106.710 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสทิธิ - เบิกจากส่วนกลาง IP 15,032.00 
4313010199.101 รายได้ค่าวัสด/ุอุปกรณ์/น ้ายา - หน่วยงานภาครัฐ 1,081,777.05 

รวม 946,895.32 

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ  ข้อมูล พ.ค.64 
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รหัส บัญช ี สุทธิ 
4202010199.101 รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น 6,200.00 
4203010101.101 รายได้ดอกเบี ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 370.51 
4302030101.101 รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,239,144.26 
4302030101.102 รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น 103,010.38 
4303010101.101 รายได้ดอกเบี ยจากสถาบันการเงิน 341,462.48 
4307010105.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบด้าเนินงานจากรัฐบาล 34,495,536.00 
4307010106.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล 13,965,000.00 
4307010108.101 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล 18,901,565.31 
4313010103.101 รายได้ค่าปรับ 18,130.23 
4313010199.105 รายได้ค่าใบรับรองแพทย ์ 382,800.00 
4313010199.108 รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์ 63,547,368.52 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - ค่ารักษาคลินิกพิเศษ 1,377,150.00 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - ค่าขยะติดเชื อ 57,105.00 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - ค่าไฟร้านอาหาร 283,875.00 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - ค่ารถพยาบาล 24,000.00 
4313010199.110 รายได้ลักษณะอื่น - อ่ืนๆ 10,105,125.74 
4313010199.117 รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 645,235.00 
4313010199.122 รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /   รพ.สต. 1,948,675.00 
4313010199.202 รายได้ค่าธรรมเนียม UC 1,775,480.00 

รวม 156,217,233.43 

P12 รายได้อื่น  ข้อมูล พ.ค.64 
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ข้อมูล พ.ค.64 งบประมาณรายจ่าย*   ไม่รวมงบเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และงบค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 

รายจ่าย เปรียบเทียบกับแผน  Planfin ปีงบประมาณ 2564 

รายการ  

  
    ประมาณการรายจ่าย(บาท)  

  

กลุ่มงานยุทธฯ  
ผลการ ร้อยละ ร้อยละ 

ด าเนินงาน (บาท)   ส่วนต่าง 
จากเกณฑ ์

    เกณฑ์ 8 เดือน  66.67   
ต้นทุนยา  434,356,028.03 282,209,912.73 64.97 -1.70 
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  271,672,024.76 165,056,600.02 60.76 -5.91 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  3,999,994.00 3,218,321.00 80.46 13.79 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  91,899,055.00 77,678,945.70 84.53 17.86 
ค่าจ้างช่ัวคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  220,875,517.00 105,162,472.50 47.61 -19.06 
ค่าตอบแทน  304,216,000.00 203,668,161.00 66.95 0.28 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น**   35,000,000.00 24,680,796.77 70.52 3.85 
ค่าใช้สอย  174,267,492.00 53,849,181.56 30.90 -35.77 
ค่าสาธารณูปโภค   48,640,000.00 33,437,381.75 68.74 2.07 
วัสดุใช้ไป   88,710,548.00 83,548,651.16 94.18 27.51 
ค่าใช้จ่ายอื่น** 70,000,000.00 66,523,923.82 95.03 28.36 

รวม  1,743,636,658.79 1,099,034,348.01 63.03 -3.64 
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ข้อมูล พ.ค.64 งบประมาณรายจ่าย*   ไม่รวมงบเงินเดือนและค่าจ้างประจ า และงบค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 

รายจ่าย เปรียบเทียบกับแผน  Planfin ปีงบประมาณ 2564 

รายการ    กลุ่มงานบัญช ี กลุ่มงานยุทธฯ  
ประมาณการรายจ่าย(บาท)  ผลการ ร้อยละ ร้อยละ ผลการ ร้อยละ ร้อยละ 

  ด าเนินงาน (บาท)   ส่วนต่าง 
จากเกณฑ์ 

ด าเนินงาน (บาท)   ส่วนต่าง 
จากเกณฑ ์

    เกณฑ์ 8 เดือน  66.67   เกณฑ์ 8 เดือน  66.67   
ต้นทุนยา  434,356,028.03 340,967,507.19 78.50 11.83 282,209,912.73 64.97 -1.70 
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  271,672,024.76 160,097,798.10 58.93 -7.74 165,056,600.02 60.76 -5.91 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม  3,999,994.00 2,347,842.08 58.70 -7.97 3,218,321.00 80.46 13.79 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  91,899,055.00 48,380,442.48 52.65 -14.02 77,678,945.70 84.53 17.86 
ค่าจ้างช่ัวคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น  220,875,517.00 103,237,984.50 46.74 -19.93 105,162,472.50 47.61 -19.06 
ค่าตอบแทน  304,216,000.00 241,271,040.00 79.31 12.64 203,668,161.00 66.95 0.28 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น**   35,000,000.00 24,680,796.77 70.52 3.85 24,680,796.77 70.52 3.85 
ค่าใช้สอย  174,267,492.00 112,553,983.75 64.59 -2.08 53,849,181.56 30.90 -35.77 
ค่าสาธารณูปโภค   48,640,000.00 28,818,605.94 59.25 -7.42 33,437,381.75 68.74 2.07 
วัสดุใช้ไป   88,710,548.00 43,193,256.86 48.69 -17.98 83,548,651.16 94.18 27.51 
ค่าใช้จ่ายอื่น** 70,000,000.00 66,523,923.82 95.03 28.36 66,523,923.82 95.03 28.36 

รวม  1,743,636,658.79 1,172,073,181.49 67.22 0.55 1,099,034,348.01 63.03 -3.64 

15 
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ข้อมูล พ.ค.64 

ร้อยละ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-พ.ค.64) 
66.67% เกณฑ ์

16 



กำรจัดท ำแผนประมำณกำรรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
1) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค 
2) งบลงทุน  
    - ครุภัณฑ์การแพทย์ 
    - ครุภัณฑ์ทั่วไป เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ 
 

      

17 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 



 หมวดบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว, ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่ายอื่นของบุคลากร) 
 หมวดยา 

• วัสดุการแพทย ์

 หมวดค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม, ค่าจ้างเหมาบริการ,           
ค่าซ่อมแซม เป็นต้น) 

 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

หมวดงบด าเนินงาน 

 หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

 หมวดวัสดุใช้ไป 
• วัสดุส านักงาน, วัสดุบริโภค, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเครื่องแต่งกายฯลฯ 

 หมวดแผนงาน/โครงการ 
 ค่าสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 18 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 



ข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการ รายละเอียดข้อตกลง 

1.การประมาณ  
การงบประมาณ 
  

 ประมาณการงบประมาณเป็นตัวเลขกลมหลักพันบาท  เช่น  1,752,000 บาท โดยประมาณการราคาต่อหน่วยให้
เป็นตัวเลขกลม แล้วจึงน้าไปค้านวณ เช่น                                                                                        
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 15 คัน x 15,000 บาท = 225,000 บาท 

     - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 8 คน x 7,500 บาท = 60,000 บาท 
 งบประมาณ คือ การประมาณการตัวเลข ไม่ใช่ ตัวเลขของความเป็นจริง ค้านวณแล้วใช้วิธีปัดเศษให้เป็นตัวเลขกลม 

เช่น  
   - ค่าวัสดุ 1,112 บาท x 7 อัน = 7,784 บาท ปัดเศษ เป็น 7,800 บาท 

2.การกรอกแบบฟอร์ม ใช้โปรแกรม Excel ในการค้านวณ ซึ่ง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้จัดท้าแบบฟอร์มให้เรียบร้อยแล้ว 

3.การค้านวณ  ทดสอบการค้านวณอย่างน้อย 2 ครั ง เพื่อความถูกต้องของตัวเลข 
 ค้านวณจากฐานข้อมูล การบริการ  การใช้งานจริง เช่น 
    ค่าวัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
    - รถยนต์น่ัง 95        39,600 บาท/ปี 
    - รถยนต์นั่ง 91         39,900 บาท/ปี 19 



แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์การแพทย์) ปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน..................................กลุ่มงาน.......................................    เอกสำร 1 

ล าดับ รายการ 
จ านวนที่

จ าเป็นต้อง
ใช้ 

จ านวนที่มี
อยู่ปัจจุบัน 

จ านวน 
ที่ขอซื้อ 

ราคาต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

เหตุผลความจ าเป็น/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

รวม 0.00 

ชื่อเป็นมาตรฐาน 
ใช้ชื่อไทย (ภาษา E) ราคากลาง  และหากไม่มีในฐาน 

ราคากลาง ให้ใช้การสืบราคา 2-3 เจ้า หรือราคาที่
เคยซื อไม่ต่้ากว่า 2 ปี 

เหตุผลสอดคล้องกับระบบบริการและแผน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาระบบบริการของ 
โรงพยาบาล 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 1 
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แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2565                        
หน่วยงาน..................................กลุ่มงาน....................................... 

เอกสำร 2 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 2 

ล าดับ รายการ 
จ านวนที่

จ าเป็นต้อง
ใช้ 

จ านวนที่มี
อยู ่

จ านวน 
ที่ขอซื้อ 

ราคาต่อหน่วย 
รวมเงิน 
(บาท) 

เหตุผลความจ าเป็น/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

รวม 0.00 
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ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 3 

เอกสำร 3 

แบบฟอร์มขออนุมัติแผนงบลงทุน (ปรับปรุงโครงสร้าง) ปีงบประมาณ 2565                  
หน่วยงาน..................................กลุ่มงาน....................................... 

ล าดับ รายการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวน (หน่วย) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) 

รวม 
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เอกสำร 4.1 

แผนค าขอการควบคุม/การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 

          ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 4 

ล าดับ หน่วยงาน รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 
จ านวน (ครั้ง/

ปี) 
ราคา/ครั้ง  รวมทั้งสิ้น (บาท) หมายเหตุ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                                    รวมทั้งสิ้น ……………รายการ                                                         จ านวนเงิน (บาท)        0.00 

23 

หมำยเหต ุ:  ศูนย์เคร่ืองมือกำรแพทย์เป็นหน่วยงำนรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงำนใน รพ.สุรินทร์  
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เอกสำร 4.2 

แผนค าขอการควบคุม/การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์-ค่าจ้างเหมาบ ารุงลิฟท ์ปีงบประมาณ 2565 

          ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 4 (ต่อ) 

ล าดับ หน่วยงาน รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 
จ านวน (ครั้ง/

ปี) 
ราคา/ครั้ง  รวมทั้งสิ้น (บาท) หมายเหตุ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                                    รวมทั้งสิ้น ……………รายการ                                                         จ านวนเงิน (บาท)        0.00 
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หมำยเหต ุ:  กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและวิศวกรรมทำงกำรแพทย์เป็นหน่วยงำนรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงำนใน รพ.สุรินทร์    
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เอกสำร 4.3 

แผนค าขอการควบคุม/การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2565 

          ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 4 (ต่อ) 

ล าดับ หน่วยงาน รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 
จ านวน (ครั้ง/

ปี) 
ราคา/ครั้ง  รวมทั้งสิ้น (บาท) หมายเหตุ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                                    รวมทั้งสิ้น ……………รายการ                                                         จ านวนเงิน (บาท)        0.00 
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เอกสำร 4.4 

แผนค าขอการควบคุม/การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์-ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาครุภัณฑอ์ื่น ปีงบประมาณ 2565 

          ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 4 (ต่อ) 

ล าดับ หน่วยงาน รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 
จ านวน (ครั้ง/

ปี) 
ราคา/ครั้ง  รวมทั้งสิ้น (บาท) หมายเหตุ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                                    รวมทั้งสิ้น ……………รายการ                                                         จ านวนเงิน (บาท)        0.00 
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ล าดับ โครงการ/วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณแจงรายละเอียด 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์ที ่ ตัวชี้วัด 

กลุ่มงาน/ฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อ

รับผิดชอบ) 

แบบเสนอแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565  
โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

หน่วยงาน..................................กลุ่มงาน....................................... 
 

เอกสำร 5 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 5 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท/มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท/มื้อ 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท/ชั่วโมง (ภาครัฐ)  
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเชี่ยวชาญ 1,200 บาท/ชั่วโมง (ภาครัฐ) 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,200 บาท/ชั่วโมง (ภาคเอกชน) 
-บุคลากร รพ.สุรินทร์ งดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร   
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เอกสำร 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ปี2562 ปี2563 ปี2564 

ประมาณ
การใช้  
ในปี 65 

ประมาณ
การจัดซื้อ  
ในปี 65 

ประมาณการ
จัดซื้อปี 65 

(บาท) 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 6 

***หน่วยงาน โปรดระบุจ้านวนการจัดซื อทั ง       
4 ไตรมาสให้เรียบร้อย*** 

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ประเภทวัสดุการแพทย์ 
ชื่อเป็นมาตรฐาน ใช้ชื่อไทย (ภาษา E) 
แยกราย ITEM ให้ชัดเจน 

ห้ามน้าสินค้ามาใช้ก่อนผ่านกระบวนการจัดซื อ/จัดจ้าง 
เว้นแต่กรณีเร่งด่วน และต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารก่อน 

28 

ล า
ด
ับ
ท
ี่ 

รหัส รายการ 

ห
น่
วย

บ
รร
จุ 

ขน
าด

บ
รร
จุ 

ห
น
่วย

น
ับ

 อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณ 
คงคลัง 
ยกมา 

หน่วยงาน จังหวัดสุรินทร์ 

ราคาต่อ 
หน่วย 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 
ต.ค.-ธ.ค 

ไตรมาสท่ี 2 
ม.ค.-มี.ค 

ไตรมาสท่ี 3 
เม.ย.-มิ.ย 

ไตรมาสท่ี 4 
ก.ค.-ก.ย 

ยอดรวมจัดซ้ือจริง 

จ านวน มูลค่า (บาท) ประเภทวัสดุ 

รวมท้ังส้ิน 
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ไม่ต้องใส่รหัส 

เอกสำร 7 

ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 7 

ปี2562 ปี2563 ปี2564 

ประมำณ

กำรใช้  

ในปี 65 

ประมำณ

กำรจัดซื้อ  

ในปี 65 

ประมำณกำร

จัดซื้อ  

ปี 65 (บำท) 

แผนจัดซื้อ ประเภทวัสดุทั่วไป 
หน่วยงาน จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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รายการ 

ล า
ด
ับ
ท
ี่ 

รหัส 

ห
น่
วย

บ
รร
จุ 

ขน
าด

บ
รร
จุ 

ห
น
่วย

น
ับ

 อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี 
ปริมาณ 
คงคลัง 
ยกมา 

ราคาต่อ 
หน่วย 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 
ต.ค.-ธ.ค 

ไตรมาสท่ี 2 
ม.ค.-มี.ค 

ไตรมาสท่ี 3 
เม.ย.-มิ.ย 

ไตรมาสท่ี 4 
ก.ค.-ก.ย 
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หมวดงบด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

1.  หมวดบุคลากร**  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

   1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.1.1 ค่าจ้าง พกส.+กันเงินรวมต้าแหน่งว่าง  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.1.2 ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ/รายวัน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.1.3 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
   1.2 ค่าตอบแทน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.1 ค่าเงิน ไม่ท้าเวชปฏิบัติ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.2 ค่าตอบแทน (OT)  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.3 ค่าตอบแทนเงิน พตส.  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

    1.2.4 ค่าตอบแทนเงินพิเศษส้าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ/สาขาขาดแคลน  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.5 ค่าตอบแทน P4P  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

   1.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 30 



ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2  หมวดยา  กลุ่มงานเภสัชกรรม 

3  หมวดเวชภัณฑ์มิใช่ยา  กลุ่มงานเภสัชกรรม 

   3.1 กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม 

 3.2 วัสดุการแพทย์  

      3.2.1 กลุ่มงานพัสดุ  กลุ่มงานพัสด ุ

      3.2.2 ห้องผ่าตัด  งานห้องผ่าตัด 

         - วัสดุการแพทย์  

         - Implant พิเศษ Neuro  

      3.2.3 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  กลุ่มงานวิสัญญี 

      3.2.4 หน่วยงานไตเทียมฯ  กลุ่มงานไตเทียม 

      3.2.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3.2  วัสดุการแพทย์  (ต่อ) 

      3.2.6 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ,จ่ายกลางห้อง
ผ่าตัดจ่ายกลาง,ศูนย์เครื่องมือช่วยหายใจ 

         3.2.6.1 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ 

         3.2.6.2 จ่ายกลางห้องผ่าตัด จ่ายกลางห้องผ่าตัด 

       3.2.6.3 จ่ายกลาง IC จ่ายกลาง IC 

         3.2.6.4 ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ  ศูนย์ช่วยเครื่องหายใจ 

      3.2.7 เครื่องช่วยฟังการได้ยิน  ห้องตรวจหู คอ จมูก 

    3.2.8 ห้องสวนหัวใจ  ห้องสวนหัวใจ 

    3.2.9 ศูนย์ส่องกล้อง  ศูนย์ส่องกล้อง 
 3.3 กลุ่มงานทันตกรรม  กลุ่มงานทันตกรรม 
 3.4 กลุ่มงานรังสีวิทยา  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

    3.5.1 กลุ่มงานพยาธิวิทยา  กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

    3.5.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

    3.5.3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 3.6 แก๊สทางการแพทย์  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

4  หมวดวัสดุใช้ไป  

   4.1 วัสดุส านักงาน  งานคลังพัสดุกลาง 

   4.2 วัสดุบริโภค  

    4.2.1 โภชนศาสตร์ (อาหารสด+แห้ง) กลุ่มงานโภชนศาสตร ์

    4.2.2 งานคลังเลือด (น ้า, นม) งานคลังเลือด  

    4.2.3 กลุ่มการพยาบาล (น ้าดื่มห้องพิเศษ) กลุ่มการพยาบาล 

   4.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  งานคลังพัสดุกลาง 

   4.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย  งานซักฟอก 

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

4  หมวดวัสดุใช้ไป  (ต่อ) 

   4.5 วัสดุก่อสร้าง  งานซ่อมบ้ารุง 

   4.6 วัสดุน้ ามันและหล่อลื่น  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   4.7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งานซ่อมบ้ารุง 

   4.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกและอื่นๆ)  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 4.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ก.สุขศึกษาและก.โสตทัศนศึกษา 

   4.10 วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์  งานซ่อมบ้ารุง 

 4.11 วัสดุอื่น ๆ 

5  หมวดค่าใช้สอย  

   5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม**  

   5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ  

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

5  หมวดค่าใช้สอย  (ต่อ) 

 5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ต่อ) 

   5.2.1 ค่าตรวจพิเศษ**  

          5.2.1.1 Cath lab   ห้องสวนหัวใจ 

          5.2.1.2 ค่าตรวจ MRI  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

          5.2.1.3 ค่าตรวจ CT  กลุ่มงานรังสีวิทยา 

          5.2.1.4 ค่ายิงสลายนิ่ว  หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ อาคาร 5 ล่าง 

          5.2.1.5 sleep lab  ห้องตรวจ หู คอ จมูก 

          5.2.1.6 Infusion Pump  งานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ 

   5.2.2 ขยะติดเช้ือ    งานสนามและภูมิทัศน์ 

****   ขยะอันตราย (เพิ่มรายการในป ี2565) งานสนามและภูมิทัศน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.3 ค่าจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.4 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

5  หมวดค่าใช้สอย  (ต่อ) 

 5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ (ต่อ) 

   5.2.5  ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.6 ค่าจ้างเหมาดูแลสวนบ้านพักที่ล้าชี/ลานจอดรถ 3 แห่ง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

   5.2.7 บ้ารุงรักษาครุภัณฑ/์อุปกรณ์  

        5.2.7.1 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์  ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

        5.2.7.2 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาดูแลลิฟท์  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

        5.2.7.3 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

        5.2.7.4 ค่าจ้างเหมาบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์อื่น  กลุ่มงานโครงสร้างพื นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

   5.2.8 ค่าจ้างเหมาท้าฟันปลอม กลุ่มงานทันตกรรม 

   5.2.9 ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน ้ายา* เทคนิคการแพทย์ 

***  ค่าเช่า HPV  (เพิ่มรายการในป ี2565) กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

   5.2.10 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานท่ีท าแผนค าขอ หน่วยงานท่ีท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 5.3 ค่าซ่อมแซม  

   5.3.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน  

   5.3.2 ซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูก  

   5.3.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

   5.3.4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ 

   5.3.5 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  

   5.3.6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาฯและการแพทย์  

   5.3.7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   5.3.8 ซ่อมแซมอื่นๆ  

 5.4 ค่าสิ่งส่งตรวจ  

   5.4.1 งานคลังเลือด งานคลังเลือด 
   5.4.2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
   5.4.3 กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา 

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ล าดับ รายการ หน่วยงานที่ท าแผนค าขอ หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

5.5 ค่าใช้สอยอื่นๆ 

6  หมวดสาธารณูปโภค**  

   6.1 ค่าไปรษณีย์  กลุ่มงานบัญชี 

   6.2 ค่าโทรศัพท์  กลุ่มงานบัญชี 

   6.3 ค่าอินเตอร์เนต็  กลุ่มงานบัญชี 

   6.4 ค่าไฟฟ้า  กลุ่มงานบัญชี 

   6.5 ค่าน ้าประปา  กลุ่มงานบัญชี 

7  หมวดแผนงาน/ โครงการ  

   7.1 แผนงาน/ โครงการ ตามยุทธศาสตร์  ทุกหน่วยงาน ใน รพ.สุรินทร์ 

   7.2 แผนงาน/ โครงการ เร่งด่วน  

8  ค่าสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ**  

   8.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน PCU/ศสม.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

   8.2 ค่าสนับสนุน สสอ.เมือง/รพ.สต.  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 
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ดำวน์โหลด แบบฟอร์มแผนค ำขอใช้งบประมำณ แผนเงินบ ำรุง ปี 2565   

ได้ที่ http://www.surinhospital.org/news_category/9  

ส่งแผนค ำขอใช้งบประมำณ แผนเงินบ ำรุง ปี 2565 ภำยใน วันศุกร์ที ่30 ก.ค. 2564  

ทำง E-mail : plansurin_245@hotmail.com 

File แผนค ำขอทีส่่งมำยังก.ยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร 

ขอควำมกรณุำ ใส่ชื่อหน่วยงำน วันที่ส่งเอกสำร ระบุครัง้ทีส่่งใหช้ดัเจนค่ะ 

มีข้อสงสัย สอบถำม กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร เบอร์โทร : 22720,22721 

กำรมอบหมำยงำนภำระกจิ 
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โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

http://www.surinhospital.org/news_category/9
http://www.surinhospital.org/news_category/9


วัสดุที่ใช้ในกำรแพทย์ ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นวัสดุกำรแพทย์เสมอไป 

ปัญหา/อุปสรรค 

หมำยเหตุ : 

แยกผิดประเภทรายการ 

ไม่แยกไตรมาส 1-4  

จ านวนที่ขอซื้อไม่ตรงกับแผนที่อนุมัติ เช่น จ านวนเกินแผน แต่ราคาไม่เกิน  

40 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 



ภาคผนวก 
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โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
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หน่วยงำนที่เสนอขอ 

ส่งใบบันทึกข้อควำมขออนุมัติ 

ก.ยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร  

                             5-7 วัน 

รวบรวม/วิเครำะห์ข้อมูล 

ก.ยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร 

≤ 5-7 วัน 
 น ำเสนอเข้ำคณะกรรมกำรพิจำรณำนอกแผนฯ 

ก.ยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร 2 วัน 

แจ้งผลกำรขออนุมัติ 

หน่วยงำนที่เสนอขอ 

ด ำเนินกำรจัดท ำใบขอซื้อขอจ้ำง 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 



ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำนอกแผนฯ 

ข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ในแผน ภำยใน 6 เดือน หำกยังไม่ด ำเนินกำรจัดซื้อ หลังปรับแผนกลำงปีงบในส่วนนี้จะปรับไปอยู่ใน

งบกลำง (ในอ ำนำจผู้อ ำนวยกำร) ถ้ำหำกจ ำเป็นต้องจัดซื้อ ต้องขออนุมัติผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรอีกครั้ง 

ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำนอกแผนฯ 

กลุ่มงำนยุทธศำสตรแ์ละแผนงำนโครงกำร รพ.สุรินทร์ กลุ่มงำนยุทธศำสตรแ์ละแผนงำนโครงกำร รพ.สุรินทร์ 

Note chawalit and  199 others  Kunlayakorn  Lerdngam and  299 others 55 comment 59 comment 
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QR CODE DOWNLOAD 

เอกสำรประชุมชี้แจงกำรจัดท ำแผนเงินบ ำรุงโรงพยำบำลสุรินทร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

DOWNLOAD  ได้ที่ https://is.gd/l393es 
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